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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 

A JJG BOR Kft. (székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat u. 88. III. em. 10.) Budapest IX. kerület Csarnok 
tér 5. szám alatt „BORBÍRÓSÁG ÉTTEREM” néven vendéglátó egységet üzemeltet. A benyújtott 
kérelmében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 
(37054/10) hrsz-ú, Budapest IX. kerület Csarnok tér 5. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 40 m2-
es területére, 2015. április 21. napjától – 2015. október 19. napjáig kért vendéglátó-terasz 
kihelyezése céljára kért közterület-használati hozzájárulást. 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az JJG BOR Kft. 2015. április 20. napjáig közterület 
használati megállapodással rendelkezik a Budapest IX. kerület Csarnok tér 5. szám előtti gyalogjárda 
összesen 19 m2-es területére.  

A VVKB 301/2014. (XI.05.) sz. határozata:  
„A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, 
hogy a JJG BOR Kft. (székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat u. 88. III. em. 10.) 
részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületre, Budapest IX. kerület Csarnok tér 
5. szám előtti gyalogjárda  
- 17 m2-es területére vendéglátó terasz kihelyezése céljára, és  
- 2 m2-es területére vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (2 darab napernyő) tárolása 
céljára  
2014. november 6. napjától – 2015. április 20. napjáig a közterület-használati 
megállapodás megkötésre kerüljön azzal a kikötéssel, hogy a napernyő nem nyúlhat 
túl a terasz, illetve a volt terasz által elfoglalt terület határán.” 

 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 
használatáról, és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés 
alapján: 

„A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három 
napot meg nem haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó 
terasz kialakítására irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú – kérelmek, 
továbbá a pavilonállításra, illetve a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési 
engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek 
ügyében a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
dönt, a döntés kiadmányozására és a szerződés megkötésére pedig a 
polgármester jogosult.” 

 

A hatályos rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, a 3. számú mellékletben meghatározott 1/f. 
tevékenység szerinti (előkert, terasz) I. sz. övezeti besorolása alapján a közterület-használati díj:  

elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.):  4.508,-Ft/m²/hó 

főszezonban (06.01-08.31.): 6.772,-Ft/m²/hó 

 
Fentiek alapján a közterület használati díj összege a 2015. április 21. – 2015. október 19. közötti 
időszakban 

bruttó 1.347.280,-Ft 

Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a Csarnok Bizi Kft. jogi képviselője útján beadvánnyal fordult a 
Budapest Főváros Kormányhivatalához, melyben kifogásolta, hogy a szomszédos, a JJG BOR Kft. által 
üzemeltetett Borbíróság elnevezésű vendéglátó üzlet a homlokzatát meghaladó mértékben – a Csarnok 
Bizi Kft. terhére – használja a közterületet. A Budapest Főváros Kormányhivatala az eljárás 
lefolytatására a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályát 
jelölte ki. A Hatósági Osztály IG-3544/3/2015 számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárást 
megszüntette. A végzés indokolásában többek között olvasható, hogy:  
 



 
„Tekintettel arra, hogy az eljárás során megállapítottuk, hogy a Kereskedő rendelkezik 
érvényes közterület-használati hozzájárulással, ezért az üzletét a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően üzemelteti, ugyanakkor a Bejelentő jogi képviselője a Kereskedő által használt, a 
tulajdonos Önkormányzat által használatba adott közterület nagyságát, használatának 
jogszerűségét vitató jelzése tárgyában a kereskedelmi hatóság eljárás nem folytathat, 
megállapítást nem tehet, a közigazgatási hatósági eljárás megszüntetéséről döntöttem.” 

 
A fenti állásponttal egyetértve nem látom akadályát annak, hogy a 40 m2-es vendéglátó terasz 
kihelyezésre kerüljön, tekintettel arra, hogy a közterület az Önkormányzat tulajdona és a közterület 
használat nem korlátozza a Csarnok Bizi Kft. működését. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kft.-nek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása nincs. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében! 
 
Budapest, 2015. március 10. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JJG BOR Kft. 
(székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat u. 88. III. em. 10.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületen, Budapest IX. 
kerület Csarnok tér 5. szám előtti gyalogjárda 40 m2-es 2015. április 21. napjától – 2015. október 19. 
napjáig vendéglátó terasz kihelyezése céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a 
fizetendő közterület használati díj bruttó 1.347.280,-Ft, azzal a kikötéssel, hogy a napernyő nem nyúlhat 
túl a terasz által elfoglalt terület határán. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2015. április 20. 

 
B. HATÁROZATI JAVASLAT 

 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a JJG Kft. 
(székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat u. 88. III. em. 10.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37054/10) hrsz-ú közterületen, a Budapest IX. ker. 
Csarnok tér 5. szám előtti gyalogjárda 40 m2-es területére 2015. április 21. napjától – 2015. október 19. 
napjáig a közterület használathoz nem járul hozzá.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2015. április 20. 


